
UCHWALA NR XIX/157/2020
RADY MIAST A LUBARTÓW

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwałą
Nr XVI/102/2016 z dnia 17 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XIV/107/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z20151'.
poz. 2660) zmienionej uchwałą Nr XVIII 02/20 16 z dnia 17 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 2435)
oraz uchwałą Nr XIV/I07/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 6859) w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu miasta, w Załączniku Nr l "Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Miasta Lubartów" dodaje się § 2a w poniższym brzmieniu:

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

I. W przypadku wystąpienia stanów powodujących bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia
i życia mieszkańców Miasta Lubartów, Rada Miasta Lubartów na wniosek Burmistrza może odstąpić od określenia
środków budżetowych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów w danym roku budżetowym lub też
określić ich wysokość poniżej progu wskazanego w § 2 ust. 2.

2. Jeżeli wystąpienie stanów powodujących bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia i życia
mieszkańców Miasta Lubartów nastąpiło w trakcie roku budżetowego po uchwaleniu budżetu określającego środki
finansowe na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów, Rada Miasta Lubartów na wniosek Burmistrza
może zmniejszyć przeznaczone na ten cel środki.

3. Warunkiem możliwości dokonania zmian w trybie ust. I i ust. 2 jest przeznaczenie środków na działania
i pomoc podmiotom i jednostkom realizującym zadania mające na celu zapobieżenie i usuwanie skutków stanów
o których mowa w ust. I i ust. 2.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji projektów wybranych w danym roku budżetowym zostaną one ujęte
w realizacji Budżetu Obywatelskiego przewidzianego na kolejny rok budżetowy z uwzględnieniem stanu ich
procedowania z roku złożenia wniosku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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